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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. В умовах упровадження в Україні ринкового 

регулювання соціо-еколого-економічних процесів актуальним 
залишається визначення чіткої стратегії досягнення цілей сталого 
розвитку. Перехід країни на цю траєкторію забезпечується шляхом 
підтримки економічного зростання, сприяння соціальному розвитку та 
прагнення до екологічної стійкості. Важливу роль в умовах здійснення 
такого переходу відіграє виробнича інфраструктура національної 
економіки, зокрема галузь залізничного транспорту. Він має безпечно 
функціонувати, поєднувати інтереси країни з інтересами осіб, які 
користуються послугами транспорту, сприяти розвитку конкуренції, 
забезпечувати рівноправний доступ до його стратегічної інфраструктури, 
а також стале функціонування в особливий період. 

Сьогодні галузь перебуває у вкрай небезпечному стані: з одного 
боку (за даними 2018 р.), низький рівень оновлення основних засобів 
(2,76%), високий рівень зносу рухомого складу (85-90%), невелика 
щільність шляхів сполучення (0,03 1/км), низький коефіцієнт 
електрифікації залізниць (0,47), низька швидкість доставки вантажів 
(фактична швидкість навіть не відповідає передбаченій чинним 
законодавством – 200 км/добу для вагонних відправок), технічна і 
технологічна відсталість інфраструктури; з іншого – високий рівень 
транспортоємності ВВП (1,942 приведених ткм на 1 євро ВВП), тінізації 
транспортних послуг (43,5% до ВДВ), низька питома вага оплати  
праці у випуску продукції (0,18), забруднення атмосферного повітря 
(308,2 тис. т викидів діоксиду вуглецю) та високий рівень кінцевого 
енергоспоживання (6860 ГВт·год.). Це посилює загрози безпеці країни в 
економічному, соціальному й екологічному аспектах та обумовлює 
необхідність реформування системи організації функціонування й 
управління галуззю залізничного транспорту.  

У «Середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду до 
2020 року» відзначено наявність негативних явищ у розвитку 
залізничного транспорту в розрізі таких аспектів, як державне 
регулювання галузі, залучення інвестицій, забезпечення якості й 
ефективності транспортного сервісу, запровадження сучасної системи 
безпеки в галузі. Основною причиною критичного стану галузі є те, що 
сьогодні вона працює за старими принципами, які не відповідають 
сучасним світовим тенденціям організації роботи залізничного 
транспорту, призводять до неефективності її функціонування та 
стримують подальший розвиток, унеможливлюючи приплив інвестицій і 
ускладнюючи співробітництво з приватними компаніями. 
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Загальні концептуальні питання дослідження теорії сталого 
розвитку на глобальному та національному рівнях розглянуто у працях 
таких зарубіжних учених, як Д. Баністер, Г. Брундтланд, Г. Галлопін, 
Г. Далі, Дж. Кобб, Е. Коен, К. Кролл, Д. Кумар, К. Ліннеруд, Дж. Сакс, 
А.К. Сен, Дж. Стігліц, Р. Тернер, Ж.-П. Фітуссі, Е. Холден, Г. Шмідт-
Трауб та ін. 

Проблемам розвитку економіки України на засадах сталості в 
соціальному, економічному й екологічному вимірах на макро-, мезо- і 
мікрорівнях присвячено роботи таких науковців, як І. Александров, 
О. Амоша, В. Антонюк, Н. Брюховецька, І. Булєєв, С. Єлецьких, 
Ю. Залознова, М. Згуровський, О. Квілінський, Е. Лібанова, В. Ляшенко, 
Ю. Макогон, О. Новікова, Н. Осадча, Н. Панкратова, М. Хвесик, 
В. Хобта, В. Швець та ін. Однак, незважаючи на велике теоретичне та 
практичне значення їх досліджень, недостатньо розглянуто методологічні 
та прикладні аспекти стратегування розвитку країни, регіонів, секторів 
економіки, видів економічної діяльності на основі інтегрального 
оцінювання рівня сталості їх розвитку.  

Питання забезпечення економічної безпеки на рівні економіки 
України загалом і галузевих комплексів, підприємств зокрема висвітлено 
у працях багатьох дослідників, серед яких: І. Бінько, З. Варналій, 
О. Власюк, В. Геєць, Б. Губський, Я. Жаліло, А. Касич, В. Мунтіян, 
Ю. Погорелов, В. Предборський, Г. Сукрушева, А. Сухоруков, 
Ю. Харазішвілі,  Г. Шевцова, В. Шлемко та ін. Автори розкривають суть 
категорії «економічна безпека», визначають складові, показники, критерії 
та порогові значення її параметрів, приділяють увагу методам 
розрахунків, пропонують стратегічні напрями та концептуальні заходи 
щодо підвищення рівня економічної безпеки країни, окремих галузей і 
підприємств. Однак не знайшли відображення питання забезпечення 
економічної безпеки в галузі залізничного транспорту. 

Економічні, соціальні й екологічні аспекти сталого розвитку 
сектору логістики загалом і залізничного транспорту зокрема в умовах 
інституційного оточення, яке існує в країнах із розвинутою ринковою 
економікою, присвячено роботи таких науковців, як В. Баар, Д. Грант, 
К. Келлехер, Дж. Манган, М. Марінов, Дж. Пійп, Е. Суїні  та ін. 

Проблеми транспортної галузі в Україні відображено в публікаціях 
О. Бакаєва, Ю. Бараша, Т. Блудової, О. Дейнеки, Г. Ейтутіса, О. Зоріної, 
C. Іванова, Л. Костюченко, Ю. Кулаєва, Ю. Макогона, І. Малярчук, 
К. Михайличенко, О. Нікіфорук, А. Новікової, О. Омельянової, 
Ю. Пащенка, Д. Прейгера, О. Собкевич, Ю. Цвєтова та ін. Однак цими 
науковцями не визначено методи ідентифікації сталого розвитку 
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залізничного транспорту з позицій безпеки, а отже, відсутні стратегічні 
орієнтири його майбутнього розвитку.  

Для забезпечення переходу залізничного транспорту на траєкторію 
сталого розвитку необхідно послідовно здійснювати кроки за всіма 
трьома напрямами – підтримувати економічне зростання галузі; сприяти 
соціальному розвитку в ній; прагнути до зменшення її негативного 
впливу на екологію. Досягнення балансу між економічною, екологічною 
та соціальною складовими при розробці стратегії розвитку галузі є 
складним завданням, що потребує визначення: існуючого стану всіх 
складових сталого розвитку залізничного транспорту України, а також 
ступеня їх збалансованості; рівня відповідності нинішнього стану 
залізничного транспорту країни сучасним викликам і вимогам 
економічної безпеки; науково обґрунтованих стратегічних орієнтирів 
сталого розвитку галузі. Актуальність, науково-теоретична і практична 
значущість зазначених питань обумовили вибір теми дисертаційної 
роботи, її мету та завдання.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано в рамках науково-дослідних робіт:  

Національного інституту стратегічних досліджень за темами: 
«Модернізаційні пріоритети структурних трансформацій реального 
сектору економіки» (номер держреєстрації 0112U000836, січень-грудень 
2012 р.) − визначено складові збільшення транзитно-транспортного 
потенціалу країни з метою забезпечення безпеки, а також причини 
скорочення обсягів перевезень залізничним транспортом; встановлено 
ризики зміни обсягів перевезень; «Пріоритети антикризової політики 
щодо реального сектору економіки України» (номер держреєстрації 
0115U003106, січень-грудень 2015 р.) − визначено перспективи 
відновлення транзитного потенціалу країни, надано пропозиції щодо 
впровадження заходів із розвитку мережі міжнародних транспортних 
коридорів в Україні та оцінки ефективності її створення, досліджено 
питання економічної безпеки країни, пов’язані з функціонуванням цієї 
мережі; «Розробка проекту нової редакції Морської доктрини України на 
період до 2035 року», яку виконано за Договором № 80/15 від 
09.11.2015 р. з ДУ «Держгідрографія» Міністерства інфраструктури 
України (номер держреєстрації 0115U006570, листопад 2015 р. – лютий 
2016 р.), де враховано аналітичні висновки та рекомендації здобувача 
щодо розвитку припортових залізничних станцій та усунення «вузьких 
місць» у залізничній інфраструктурі, упровадження єдиних 
технологічних процесів роботи припортових залізничних станцій та 
морських портів як складових мережі міжнародних транспортних 
коридорів, збільшення обсягів вантажопотоків з метою максимального 



4 
 
використання транзитного потенціалу країни, реалізація яких створить 
підґрунтя для подальшого розвитку України як морської держави, 
просування і захисту національних інтересів, підвищення рівня 
економічної безпеки країни; 

Інституту економіки промисловості НАН України за темами: 
«Модернізація економіки промислових регіонів України в умовах 
децентралізації управління» (номер держреєстрації 0115U001640, 
IV квартал 2015 р. – IІІ квартал 2018 р.) − розроблено структуру і систему 
індикаторів, здійснено ідентифікацію та стратегування сталого розвитку 
залізничного транспорту промислових регіонів України; «Формування 
інституційного середовища модернізації економіки старопромислових 
регіонів України» (номер держреєстрації 0118U004490, IV квартал 
2018 р. – IІІ квартал 2021 р.) − визначено вплив загроз на розвиток 
залізничного транспорту у старопромислових регіонах України та 
запропоновано інституційні заходи щодо їх нейтралізації. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є 
вдосконалення та подальший розвиток концептуальних засад і науково-
практичних підходів до визначення орієнтирів для розробки стратегій 
сталого розвитку виробничої інфраструктури національної економіки у 
безпековому вимірі на середньо- та довгострокову перспективу (на 
прикладі залізничного транспорту), а також розробка рекомендацій щодо 
інституційного забезпечення досягнення пріоритетних орієнтирів при 
реалізації  цих стратегій.  

Для досягнення зазначеної мети поставлено та вирішено такі 
завдання:  

визначити стан галузі залізничного транспорту та дослідити 
еволюцію її ролі як провідної складової виробничої інфраструктури 
національної економіки з метою обґрунтування і вибору переліку 
індикаторів для оцінювання та розробки стратегічних сценаріїв сталого 
розвитку галузі;  

визначити особливості сталого розвитку на прикладі залізничного 
транспорту в контексті економічної безпекометрії для застосування 
концептуальних засад сталого розвитку з урахуванням обмежень безпеки; 

розробити концептуальні основи модернізації залізничного 
транспорту в безпековому вимірі як управлінської конструкції, що 
містить загальне системне уявлення про шляхи переходу від поточного 
стану об’єкта управління до бажаного для обґрунтування методологічної 
основи вирішення багатоаспектних завдань переходу на траєкторію 
сталого розвитку; 
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обґрунтувати науково-методичні підходи до оцінки рівня розвитку 
залізничного транспорту в безпековому вимірі для формування динаміки 
інтегральних індексів сталого розвитку галузі; 

визначити структурні елементи, індикатори та порогові значення 
складових сталого розвитку залізничного транспорту для подальшого 
порівняння інтегральних індексів з інтегральними пороговими 
значеннями з метою наукового обґрунтування градацій зон 
безпеки/небезпеки та стратегічних цілей; 

сформулювати напрями структурної перебудови залізничного 
транспорту для переходу на траєкторію сталого розвитку через 
інтегральне оцінювання, диспропорційність розвитку та врахування 
загроз для структурних елементів й індикаторів; 

розробити критерій оцінювання ефективності стратегій сталого 
розвитку залізничного транспорту;  

розробити стратегічні сценарії структурної перебудови – 
збалансованого розвитку всіх складових сталого розвитку залізничного 
транспорту в безпековому вимірі для подальшого моніторингу; 

розробити інституційні заходи щодо забезпечення переходу 
розвитку залізничного транспорту на траєкторію, яка забезпечує 
поетапне досягнення необхідного рівня  сталого розвитку. 

Об’єктом дослідження є процес регулювання сталого розвитку 
виробничої інфраструктури національної економіки в безпековому вимірі 
на прикладі залізничного транспорту. 

Предмет дослідження − науково-практичні підходи до визначення 
орієнтирів для розробки стратегій сталого розвитку виробничої 
інфраструктури національної економіки в безпековому вимірі на 
середньо- та довгострокову перспективу (на прикладі залізничного 
транспорту), а також рекомендацій щодо інституційного забезпечення 
досягнення пріоритетних орієнтирів при реалізації цих стратегій. 

Методи дослідження. У процесі дослідження використано такі 
методи: структурно-логічний – для систематизації структурних 
елементів та їхніх індикаторів, що мають визначальний вплив на рівень 
сталого розвитку залізничного транспорту; статистичного аналізу – при 
визначенні функцій щільності ймовірності та розрахунку статистичних 
характеристик (математичного очікування, середньоквадратичного 
відхилення та коефіцієнта асиметрії) для формалізованого опису вектора 
порогових значень з метою визначення меж безпечного існування; 
нормування – для переведення різних розмірностей переліку індикаторів 
у безрозмірні величини та забезпечення їхньої односпрямованої дії з 
метою поєднання в інтегральному індексі; головних компонент – для 
формалізованого визначення вагових коефіцієнтів складових та 
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індикаторів залізничного транспорту; ковзної матриці – для визначення 
динамічних вагових коефіцієнтів, що враховують політичні й економічні 
зміни в суспільстві; інтегрального оцінювання – при утворенні скалярної 
функції від вектора індикаторів для порівняння з інтегральними 
пороговими значеннями та визначення меж безпеки або небезпеки; 
прикладної теорії систем – для обґрунтування критерію сталого 
розвитку як середнього значення «гомеостатичного плато» та обчислення 
відхилень значень складових та індикаторів від критерію сталого 
розвитку (диспропорцій розвитку); економічної кібернетики 
(адаптивного регулювання) – для синтезу необхідних значень складових 
та індикаторів, що забезпечують знаходження інтегрального індексу в 
заданих межах; економіко-математичного моделювання – для 
розрахунку стратегічних сценаріїв сталого розвитку залізничного 
транспорту; аналізу взаємозв’язку – для розрахунку коефіцієнтів 
еластичності й оцінки впливу індикаторів сталого розвитку залізничного 
транспорту на інтегральний індекс безпеки, а також системний підхід – 
для комплексного аналізу рівня сталого розвитку та розробки концепції, 
що включає послідовність кроків для ідентифікації та стратегування; 
інституційний підхід – для розробки інституційних заходів щодо 
нейтралізації та подолання загроз. 

Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі та 
нормативно-правові акти з питань регулювання соціально-економічного 
розвитку України,  розвитку транспортної інфраструктури, зокрема 
залізничного транспорту, проєкти нормативних актів, пояснювальні 
записки до них та аналітичні матеріали Кабінету Міністрів України, 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства фінансів 
України, Міністерства соціальної політики України, офіційні статистичні 
дані Державної служби статистики України та Державної служби 
України з безпеки на транспорті, статистичні дані Євростату, аналітичні 
матеріали Консультативної групи високого рівня з питань сталого 
транспорту ООН, Світового банку, Європейської Комісії, Співтовариства 
європейських залізничних та інфраструктурних компаній (CER), 
стратегічні документи й аналітичні матеріали провідних залізничних 
компаній Європи, а також АТ «Укрзалізниця», монографічні праці та 
періодичні видання вітчизняних і зарубіжних учених, інтернет-ресурси.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в системному 
вирішенні завдання обґрунтування концептуальних засад, теоретико-
методичних і науково-практичних підходів до стратегування розвитку 
виробничої інфраструктури національної економіки (на прикладі 
залізничного транспорту) на підставі ідентифікації стратегічних 
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пріоритетів сталого розвитку в безпековому вимірі на середньо- та 
довгострокову перспективу. Основні положення дисертації, які мають 
наукову новизну, є такими: 

удосконалено:  
концепцію сталого розвитку залізничного транспорту в 

безпековому вимірі шляхом включення до неї питань встановлення 
взаємозв’язку структурних елементів сталого розвитку з дотриманням 
нормативних вимог до безпекового функціонування залізничного 
транспорту України, а також розробки відповідних інституційних 
заходів. Це уможливлює обґрунтування напрямів і заходів щодо 
вирішення багатоаспектних завдань переходу галузі на траєкторію 
сталого розвитку з урахуванням вимог до забезпечення необхідного рівня 
економічної безпеки; 

класифікацію структурних елементів та індикаторів сталого 
розвитку залізничного транспорту, згідно з якою, на відміну від 
існуючих, до економічної складової належать індикатори виробничої, 
логістичної і технологічної безпеки; до соціальної – індикатори 
зайнятості, рухливості населення, питома вага оплати праці у випуску; до 
екологічної – індикатори електрифікації, обсягу викидів діоксиду 
вуглецю та рівня кінцевого енергоспоживання. Використання цієї 
класифікації з урахуванням таких аспектів тіньової економічної 
діяльності, як рівень тінізації транспортних послуг і рівень тіньової 
заробітної плати в галузі, дозволяє оцінити стан сталого розвитку, який 
більшою мірою відповідатиме реальності; 

методологічний підхід до оцінювання рівня сталого розвитку 
виробничої інфраструктури, яке відрізняється від існуючих експертних 
визначень градацій безпеки одночасним нормуванням індикаторів та їх 
порогових значень за єдиним нормувальним коефіцієнтом (з діапазону 
зміни індикаторів і порогових значень) і подальшою їх інтегральною 
згорткою, що надає можливість порівнювати в одному масштабі 
динаміку інтегральних індексів з інтегральними пороговими значеннями, 
виявляти науково обґрунтовану градацію зон безпеки/небезпеки та 
визначати стратегічні цілі сталого розвитку залізничного транспорту; 

науково-методичний підхід до обґрунтування стратегічних 
сценаріїв сталого розвитку залізничного транспорту, що відрізняється від 
існуючих експертних і трендових прогнозів або методів форсайтингу 
введенням етапу цілепокладання, а саме: завдання стратегічних цілей на 
середньо- та довгострокову перспективу як продовження траєкторії 
розвитку до бажаних точок інтегрального вектора порогових значень, у 
тому числі до середнього оптимального значення («гомеостатичного 
плато») як критерію досягнення рівня сталого розвитку, що дозволяє 
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структурно перебудувати пріоритетні напрями розвитку залізничного 
транспорту з метою його виходу на траєкторію, яка відповідає вимогам 
сталого розвитку; 

дістали подальшого розвитку: 
інтегрована багатофакторна модель ідентифікації рівня сталого 

розвитку залізничного транспорту шляхом визначення структурних 
елементів та їх індикаторів, наукового обґрунтування меж безпечного 
існування за допомогою розрахунку вектора порогових значень, 
застосування мультиплікативної форми інтегрального індексу, 
комбінованого методу нормування, визначення динамічних вагових 
коефіцієнтів і почергової інтегральної згортки індикаторів та їхніх 
структурних елементів порівняно з відповідними інтегральними 
пороговими значеннями, що дає змогу ідентифікувати стан сталого 
розвитку й обґрунтувати цільові стратегічні орієнтири структурної 
перебудови залізничного транспорту; 

методичний підхід до оцінки ефективності стратегічних сценаріїв 
сталого розвитку, згідно з яким, на відміну від існуючих, інтегральний 
критерій ефективності використовується як сума абсолютних відхилень 
інтегральних індексів складових сталого розвитку від точок, які 
окреслюють оптимальні значення цих складових («гомеостатичне 
плато»), що дозволяє здійснювати моніторинг рішень і дій органів влади 
різного рівня щодо розвитку залізничного транспорту та визначати їх 
ефективність; 

методичний підхід до обґрунтування системного інституційного 
забезпечення стратегічних сценаріїв сталого розвитку, у рамках якого, на 
відміну від існуючих, безпосередньо пов’язані критичні загрози, 
інституційні заходи та стратегічні сценарії такого розвитку, що надає 
можливість комплексно врахувати наслідки інституційних заходів через 
пом’якшення впливу можливих загроз на реалізацію визначених 
сценаріїв розвитку; 

система індикаторів безпеки, які належать до економічної 
складової сталого розвитку залізничного транспорту в розрізі виробничої, 
логістичної та технологічної безпеки, що дозволяє більш детально 
прив’язати заходи стратегії сталого розвитку до забезпечення безпечного 
функціонування залізничного транспорту. 

Практичне значення одержаних результатів. Обґрунтовані 
теоретичні положення і науково-методичні рекомендації мають 
практичне значення. 

Одержані результати включено до звітів про науково-дослідні 
роботи, схвалених вченою радою НІСД (довідка № 293/549 від 
07.06.2016 р.). Зокрема, розділи НДР «Структурні трансформації 



9 
 
транспортного сектору в умовах глобалізації» (протокол № 1 від 
30.01.2013 р.); «Пріоритети реформування та перспективного розвитку 
транспортно-дорожнього комплексу України» (протокол № 9 від 
23.12.2015 р.).  

Наукові розробки та рекомендації здобувача враховано при 
підготовці: проєкту нової редакції Морської доктрини України на період 
до 2035 року ДУ «Держгідрографія» Міністерства інфраструктури 
України (довідка № 1/5.17/622 від 20.04.2016 р.); наукової доповіді 
Інституту економіки промисловості НАН України «Стратегічні сценарії 
модернізації сталого розвитку залізничного транспорту України з позицій 
економічної безпеки» (довідка № 127/к-188 від 16.10.2018 р.), на яку 
одержано позитивні відгуки Ради національної безпеки і оборони 
України (лист № 1089/14-09/2-17 від 21.06.2017 р.) та Комітету з питань 
транспорту Верховної Ради України (лист № 04-36/10-356 від 
05.07.2017 р.); пропозицій Науково-технічного товариства залізничників 
України для розгляду на науково-технічній раді АТ «Укрзалізниця»  
(довідка № 5-ЦНТО від 05.03.2020 р.).  

Практичні рекомендації здобувача щодо забезпечення сталого 
розвитку залізничного транспорту з урахуванням вимог безпеки 
використано в діяльності Державної спеціальної служби транспорту 
Міністерства оборони України (довідка № 518/10/279 від 16.03.2020 р.).  

Особистий внесок здобувача. Сформульовані в дисертаційній 
роботі наукові результати, викладені ідеї та розробки, що виносяться на 
захист, належать особисто автору. Із наукових праць, опублікованих у 
співавторстві, використано лише ті положення, які є особистим доробком 
здобувача. 

Основні результати дисертації опубліковано у 20 наукових працях, 
з яких 9 статей у наукових фахових виданнях і виданнях, які включено до 
міжнародних наукометричних баз, 10 тез доповідей у матеріалах 
науково-практичних конференцій та 1 робота, яка додатково висвітлює 
результати дослідження.   Загальний обсяг публікацій становить 10,52 
д.а., з яких особисто автору належить 7,39 д.а. Внесок дисертанта в 
колективно опубліковані роботи конкретизовано у списку публікацій.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та 
результати дослідження обговорювалися на: 71 Міжнародній науково-
практичній конференції «Проблемы и перспективы развития 
железнодорожного транспорта» (м. Дніпропетровськ, 14-15 квітня 
2011 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Проблемы 
развития транспортной логистики» (Одеса-Несебр, Болгарія, 25-
30 вересня 2011 р.); ХV Міжнародній науково-практичній конференції 
для студентів, аспірантів та молодих вчених «Современные аспекты 
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развития экономики: проблемы и перспективы» (м. Київ, 5-6 жовтня 
2012 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Україна в 
умовах трансформації міжнародної системи безпеки» (м. Львів, 15 травня 
2015 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Економічна 
безпека України: стан, проблеми та перспективи» (м. Львів, 22 квітня 
2016 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноваційний 
розвиток економіки: проблеми та перспективи» (м. Умань, 29 вересня 
2016 р.); ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні 
проблеми менеджменту» (м. Київ, 28 жовтня 2016 р.); V Міжнародній 
науково-практичній конференції «Проблеми формування та реалізації 
конкурентної політики» (м. Львів, 21-22 вересня 2017 р.); ІV Міжнародній 
науково-практичній конференції «Теоретичні та практичні аспекти 
розвитку науки» (м. Київ, 11-12 грудня 2018 р.); VІІ Міжнародній 
науково-практичній конференції «Моніторинг та аналіз в системі 
ефективного менеджменту на залізничному транспорті: реалії та 
перспективи» (м. Ужгород, 25-27 вересня 2019 р.).   

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із  
вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел 
(253 найменування на 35 сторінках), 4 додатків (на 45 сторінках), містить 
26 таблиць і 16 рисунків. Загальний обсяг роботи становить 284 сторінки, 
у тому числі основний текст − 159 сторінок. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У першому розділі «Теоретичні основи забезпечення сталого 
розвитку залізничного транспорту з позицій безпеки» розглянуто роль 
залізничного транспорту країни як інфраструктурної складової 
національної економіки, змістовну суть сталого розвитку в контексті 
концепції економічної безпекометрії, окреслено концептуальні 
положення модернізації залізничного транспорту на засадах сталого 
розвитку з позицій безпеки. 

Визначено місце залізничного транспорту в галузевій структурі та 
його роль у розвитку національної економіки за класифікацією видів 
економічної діяльності. Узагальнено погляди вітчизняних і зарубіжних 
учених на особливості функціонування економіки залізничного 
транспорту, питання розвитку та реформування цієї галузі в Україні, 
удосконалення системи державного і господарського управління галуззю, 
формування вертикально інтегрованої організаційної структури 
АТ «Укрзалізниця», стабілізації її фінансового стану й оновлення 
основних фондів.  

Розглянуто основні напрями стратегій розвитку залізничних 
перевізників у Польщі, Словаччині, Швейцарії, Німеччині, Австрії, 
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Франції, Чехії, а також узагальнено результати досліджень науковців 
Інституту економіки та прогнозування НАН України, Національного 
інституту стратегічних досліджень, присвячені проблемам розвитку та 
модернізації виробничої інфраструктури України загалом і транспортно-
дорожнього комплексу зокрема. 

У таблиці 1 наведено обсяг випуску товарів і послуг та ВДВ за 
видами економічної діяльності у структурі національної економіки за 
2010-2018 рр., а також значення цих показників за КВЕД «Транспорт, 
складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність».  
 
Таблиця 1 – Показники випуску і валової доданої вартості транспорту 

та зв’язку 1 
Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Випуск товарів і 
послуг в основних 
цінах, млрд грн 2382,6 2867,8 3042,6 3079,2 3354,0 4189,2 5058,3 6255,4 7493,5 
У тому числі: 
транспорт і зв’язок, 
млрд грн 161,8 206,0 212,3 219,9 217,3 295,6 341,9 420,5 503,3 
% від загального 
випуску  6,79 7,18 6,98 7,14 6,48 7,06 6,76 6,72 6,72 
2. ВДВ в основних 
цінах, млрд грн 954,5 1122,6 1213,1 1283,8 1382,7 1689,4 2023,2 2519,6 3018,2 
У тому числі: 
транспорт і зв’язок, 
млрд грн 83,0 103,2 98,9 104,5 100,9 135,0 156,7 191,2 227,3 
% від загального ВДВ 8,70 9,19 8,15 8,14 7,30 7,99 7,75 7,59 7,53 

1 Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя, а з 
2014 р. – також без тимчасово окупованої території частини Донецької та Луганської 
областей.  

 
Розвинуто концепцію модернізації залізничного транспорту на 

засадах сталого розвитку з використанням наукового підходу, у рамках 
якого визначено існуючий стан сталого розвитку економіки країни та її 
секторів з позицій безпеки через механізм інтегрального оцінювання та 
встановлення науково обґрунтованих стратегічних орієнтирів із 
застосуванням методу адаптивного регулювання за трьома складовими 
сталого розвитку: економічною, соціальною та екологічною. Для 
реалізації цієї концепції, яка складається з: ідентифікації рівня розвитку 
(обґрунтування меж безпечного існування, нормування індикаторів та 
порогових значень; визначення динамічних вагових коефіцієнтів, 
інтегральної згортки); визначення переліку та вагомості впливу загроз; 
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розробки стратегічних сценаріїв безпекового розвитку, додатково передбачено 
етапи: визначення структури та параметрів сталого розвитку залізничного 
транспорту (деталізація за складовими, визначення динаміки індикаторів, 
встановлення їх типу, тобто приналежності до стимуляторів або 
дестимуляторів); розробки пропозицій щодо інституційного забезпечення 
та комплексу організаційних заходів для впровадження концепції у 
практику регулювання розвитку залізничного транспорту країни. 

У другому розділі «Ідентифікація рівня сталого розвитку 
залізничного транспорту з позицій безпеки» досліджено різні наукові 
підходи до ідентифікації рівня сталого розвитку; визначено структурні 
елементи, індикатори та порогові значення складових сталого розвитку 
залізничного транспорту; здійснено його інтегральну оцінку, виявлено 
диспропорції розвитку та систематизовано загрози. 

Розглянуто наукові праці відомих учених, присвячені проблемам 
сталого розвитку країни, методологічним основам аналізу економічної 
безпеки в сучасних умовах, концепціям та моделям забезпечення 
найважливіших її складових, стратегічним напрямам і концептуальним 
заходам щодо підвищення рівня економічної безпеки.  

На сьогодні відсутня єдина загальноприйнята світова система 
індикаторів сталого розвитку. Головною метою її створення є моніторинг 
сталого розвитку суспільства, який має охоплювати всі складові 
елементи розвитку і всі сектори національних економік, у даному 
випадку – залізничний транспорт. Запропоновано систему складових  
та індикаторів для оцінювання сталого розвитку залізничного  
транспорту в розрізі економічної, соціальної та екологічної складових 
(рисунок 1). 

На рівні виробничої інфраструктури в галузі залізничного 
транспорту запропоновано перелік індикаторів, що враховує такі 
Національні цілі сталого розвитку: 

ціль № 1 «Подолання бідності» − питома вага оплати праці у 
випуску, рівень тіньової заробітної плати, рівень тінізації транспортних 
послуг; 

ціль № 3 «Міцне здоров’я і благополуччя» − кількість транспортних 
подій, кількість потерпілих; 

ціль № 8 «Гідна праця та економічне зростання» − рівень 
зайнятості населення в галузі залізничного транспорту, 
транспортоємність ВВП, інтенсивність перевезення вантажів, 
інтенсивність перевезення пасажирів, обсяг експорту товарів і послуг до 
ВВП, коефіцієнт рухливості населення; 
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Рисунок 1 – Взаємозв’язок структурних елементів сталого розвитку з 

безпекою функціонування залізничного транспорту України 
 
ціль № 9 «Промисловість, інновації та інфраструктура» − середня 

відстань перевезення вантажів, середня відстань перевезення пасажирів, 
рівень якості залізничної інфраструктури, рівень якості портової 
інфраструктури, рівень компетенції у сфері логістики, рівень 
ефективності митних процедур, ступінь орієнтації на клієнта, щільність 
шляхів сполучення, рівень оновлення основних засобів; 

Елементи сталого розвитку  
залізничного транспорту України з позицій безпеки 

 

Економічна  
складова 

 
1. Виробнича. 
2. Логістична. 
3. Технологічна 

 

Соціальна складова 
 

1. Рівень зайнятості населення в 
галузі ЗТ. 
2. Коефіцієнт рухливості 
населення. 
3. Питома вага оплати праці у 
випуску. 
4. Рівень тіньової заробітної плати  

 

Екологічна складова 
 

1. Коефіцієнт 
електрифікації 
залізниць. 
2. Обсяг викидів 
діоксиду вуглецю. 
3. Рівень кінцевого 
енергоспоживання 
 

Виробнича безпека 
 

1. Транспортоємність 
ВВП. 
2. Середня відстань 
перевезення 
вантажів. 
3. Середня відстань 
перевезення 
пасажирів. 
4. Обсяг експорту 
товарів і послуг 
відносно до ВВП. 
5. Рівень тінізації 
транспортних послуг 

Логістична безпека 
 

1. Рівень якості 
залізничної 
інфраструктури. 
2. Рівень якості 
портової 
інфраструктури. 
3. Рівень компетенції 
у сфері  логістики. 
4. Рівень 
ефективності митних 
процедур. 
5. Ступінь орієнтації 
на клієнта 

Інституційні заходи 

Технологічна безпека 
 

1. Інтенсивність 
перевезення вантажів. 
2. Інтенсивність 
перевезення 
пасажирів. 
3. Щільність шляхів 
сполучення. 
4. Кількість 
транспортних подій. 
5. Кількість 
потерпілих. 
6. Рівень оновлення 
основних засобів 
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ціль № 11 «Сталий розвиток міст і громад» − коефіцієнт 
електрифікації залізниць, обсяг викидів діоксиду вуглецю, рівень 
кінцевого енергоспоживання. 

Наведений перелік складових та їх індикаторів (див. рисунок 1) не 
є нормативним еталоном та може змінюватися залежно від мети та 
глибини дослідження. Для кожного індикатора визначено 
формалізований вектор порогових значень за методом t-критерію шляхом 
побудови функцій щільності ймовірностей та розрахунку статистичних 
характеристик: математичного очікування (µ ), середньоквадратичного 

відхилення (σ ), коефіцієнта асиметрії ( ask ) з використанням таблиць 
Стьюдента для виявлених характерних типів розподілу −  нормальний, 
логнормальний, експоненціальний. 

Визначені порогові значення не є постійними в часі, тому їх 
необхідно переглядати кожні 3-5 років. Саме порівняння індикаторів із 
пороговими значеннями дозволяє ідентифікувати рівень сталого розвитку 
або рівень безпеки, визначати загрози та стратегічні сценарії для 
забезпечення необхідного рівня сталості розвитку. 

З урахуванням недоліків основних підходів до інтегрального 
оцінювання рівня безпеки та сталого розвитку акцентовано увагу на 
необхідності застосування сучасної методології інтегрального 
оцінювання та стратегування, запропонованої Ю. Харазішвілі1, а саме: 

форма інтегрального індексу – мультиплікативна 
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де І – інтегральний індекс; z − нормований індикатор; а − ваговий 
коефіцієнт; 

нормування індикаторів і порогових значень із використанням 
комбінованого методу, який випливає з методу нормування за «розмахом 
варіації» при порівнянні 0min =X : 
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де х − значення індикатора; нормk − нормувальний коефіцієнт; 

                                                 
1 Харазішвілі Ю.М. Системна безпека сталого розвитку: інструментарій оцінки, 

резерви та стратегічні сценарії реалізації: монографія / НАН України, Ін-т економіки  
пром-сті. Київ, 2019. 304 с. URL: http://iie.org.ua/wp-content/uploads/2019/02/Harazishvili_ 
monograf_2019-ost.pdf (дата звернення: 27.01.2020). 

http://iie.org.ua/wp-content/uploads/2019/02/Harazishvili_monograf_2019-ost.pdf
http://iie.org.ua/wp-content/uploads/2019/02/Harazishvili_monograf_2019-ost.pdf


15 
 

використання комбінації методів головних компонент і ковзної 
матриці, які дозволяють науково обґрунтувати вагові коефіцієнти та 
визначити їх динаміку впродовж періоду оцінювання: 
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де С − матриця абсолютних величин факторних навантажень; D – вектор-
матриця дисперсій; с, d − елементи матриць С, D; w – результуючий 
внесок i-го індикатора в інтегральний індекс; а − вагові коефіцієнти. 

Виконуючи послідовно інтегральну згортку як для індикаторів, так 
і для векторів порогових значень, одержуємо інтегральні порогові 
значення складових сталого розвитку та динаміку інтегральних індексів 
порівняно з інтегральними пороговими значеннями, що дозволяє 
ідентифікувати рівень сталого розвитку залізничного транспорту.  

Із використанням зазначеної методології інтегрального оцінювання 
вдосконалено інтегровану багатофакторну модель ідентифікації рівня 
сталого розвитку залізничного транспорту (рисунок 2 а) та розраховано 
його інтегральний індекс (рисунок 2 б). 
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                        а    б 
Рисунок 2 − Модель (а) і динаміка (б) інтегрального індексу сталого 

розвитку залізничного транспорту та стратегічні цілі 
(позначені пунктиром)  
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Результати розрахунку свідчать про те, що практично за весь 
досліджуваний період рівень сталого розвитку залізничного транспорту 
балансує на критичній межі нижнього порогового значення. Така 
ситуація вказує на реальну небезпеку та потребує дієвих заходів впливу. 

Розраховано відхилення інтегральних індексів від їх середніх 
оптимальних значень (критеріїв досягнення сталого розвитку), які 
засвідчують диспропорційність розвитку складових залізничного 
транспорту (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Дисбаланси сталого розвитку залізничного транспорту 
 
Головне завдання політики щодо сталого розвитку – ліквідувати 

дисбаланси, тобто зменшити до нуля відхилення кожної складової від 
критерію сталого розвитку, що визначатиме збалансований 
(повноцінний) розвиток. 

Для формування переліку загроз використано дві критеріальні ознаки:  
за віддаленістю від точки сталого розвитку (визначається перелік 

загроз і їх важливість), тобто найбільше відхилення означає найбільшу 
загрозу;  

за вагомістю впливу через розрахунок коефіцієнтів еластичності 
( E ), тобто найбільше значення коефіцієнта означає найбільший вплив на 
стан сталого розвитку (таблиця 2). 

Стратегія розвитку залізничного транспорту передусім має бути 
спрямована на поліпшення стану тих індикаторів, які становлять 
найбільшу загрозу за віддаленістю від точок сталого розвитку. 
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Таблиця 2 – Критичні загрози та вагомість їхнього впливу на рівень 

сталого розвитку залізничного транспорту 
Загрози за віддаленістю 

від точки сталого розвитку 
залізничного транспорту 

(важливість загрози) 

Загрози за вагомістю впливу 
(за пріоритетом впливу на рівень 

сталого розвитку залізничного 
транспорту) 

E  
 

За складовими 
1. Соціальна  1. Екологічна 0,39106 
2. Економічна (виробнича) 2. Соціальна 0,37723 
3. Економічна (логістична) 3. Економічна (технологічна) 0,10841 
4. Економічна (технологічна) 4. Економічна (виробнича) 0,06365 
5. Екологічна 5. Економічна (логістична) 0,05625 

За індикаторами 
1. Кількість потерпілих на 100 
млн пасажиро-км 

1. Рівень тіньової заробітної плати, % 0,64315 

2. Середня відстань перевезення 
пасажирів, км 

2. Кількість потерпілих на 100 млн 
пасажиро-км -0,45796 

3. Середня відстань перевезення 
вантажів, км 

3. Середня відстань перевезення 
пасажирів, км -0,37990 

4. Рівень тіньової заробітної 
плати, % 

4. Середня відстань перевезення 
вантажів, км -0,32077 

5. Коефіцієнт рухливості 
населення, кількість поїздок на 
1 особу 

5. Рівень кінцевого 
енергоспоживання, КВт·год./особу   -0,25125 

6. Рівень ефективності митних 
процедур, % 

6. Рівень зайнятості населення у сфері 
ЗТ, % -0,15504 

7. Рівень якості портової 
інфраструктури, % 

7. Коефіцієнт електрифікації 
залізниць 0,13237 

8. Транспортоємність ВВП, 
приведених ткм на 1 євро ВВП 

8. Питома вага оплати праці у 
випуску  0,11991 

9. Щільність шляхів 
сполучення, 1/км 

9. Коефіцієнт рухливості населення, 
кількість поїздок на 1 особу 0,06144 

10. Інтенсивність перевезення 
пасажирів, млн пасажиро-км на 
1 км 

10. Обсяг викидів діоксиду вуглецю, 
кг/особу -0,03367 

11. Рівень компетенції у сфері 
логістики, % 

11. Щільність шляхів сполучення, 
1/км 0,01953 

12. Питома вага оплати праці у 
випуску 

12. Інтенсивність перевезення 
пасажирів, млн пасажиро-км на 1 км 0,01913 

13. Рівень якості оновлення 
основних засобів, % 

13. Обсяг експорту товарів і послуг до 
ВВП, % 0,01399 

14. Рівень якості залізничної 
інфраструктури, % 

14. Інтенсивність перевезення 
вантажів, млн ткм на 1 км 0,01385 
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У третьому розділі «Стратегічні орієнтири сталого розвитку 
залізничного транспорту в безпековому вимірі» проаналізовано 
стратегії сталого розвитку регіонів України в частині транспортної галузі, 
окреслено підходи до наукового обґрунтування при стратегічному 
плануванні, визначено стратегічні сценарії сталого розвитку залізничного 
транспорту з позицій безпеки, сформовано напрями інституційного 
забезпечення сталого розвитку галузі за розробленими сценаріями. 

У результаті аналізу стратегій сталого розвитку Вінницької, 
Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Харківської та 
Полтавської областей до 2027 р. надано такі зауваження:  

у стратегіях нечітко визначено, у чому саме полягає збалансований 
розвиток регіонів, яким чином він вимірюється та за якими критеріями 
сталого розвитку; стратегії розробляються до 2027 р., але ніяких 
економічних, соціальних або екологічних показників й індикаторів на 
майбутнє не наведено, що ускладнює  моніторинг та контроль за 
виконанням стратегій; наведені в окремих областях майбутні значення 
ВРП не враховують дефлятор, тому замість зростання темпів ВРП у 
реальному вимірі матимемо його падіння; замість прогнозування рівня 
інвестування наведено темпи зростання інвестицій у минулому як 
перевага регіону; 

стосовно модернізації транспортно-логістичної інфраструктури 
наведено статистичні дані за окремими показниками, такими як 
перевезення вантажів, пасажирів, протяжність автодоріг тощо, без 
визначення майбутніх кількісних орієнтирів. Замість цього превалюють 
декларації на кшталт створення, відновлення, удосконалення, 
стимулювання, розбудови тощо; 

всупереч системному підходу наведено динаміку окремих 
показників та індикаторів замість інтегрального оцінювання поточного 
стану розвитку областей загалом і транспортної галузі зокрема.  

За результатами розгляду запланованих на 2021-2023 рр. заходів 
щодо реалізації стратегій регіонального розвитку окремих областей 
встановлено вплив конкретних інституційних заходів, необхідних для 
досягнення цілей, реагування на загрози (розділі 2). Однак запропоновані 
в регіональних стратегіях сталого розвитку інституційні заходи 
вирішують тільки частину загроз розвитку регіонів, залишаючи поза 
увагою решту (таблиця 3). 

Значну увагу приділено суті методології стратегічного планування. 
У нинішніх умовах функціонування економік на всіх рівнях, які стрімко 
змінюються, на перше місце в рамках стратегічного планування виходять 
форсайт-методи (Foresight). Головним інструментом вирішення 
поставлених  завдань  є  форсайтинг  як  спосіб  «зазирнути»  в  майбутнє,  
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Таблиця 3 – Зведена характеристика заходів щодо усунення 

конкретних загроз транспортно-логістичної 
інфраструктури 

Область  
і конкретні заходи Загрози, що частково усуваються Невраховані 

загрози 
1 2 3 

Донецька: 
1. Поліпшення 
пропускної 
спроможності ДП 
«Маріупольський 
морський торговельний 
порт» (у т.ч. за рахунок 
підвищення пропускної 
спроможності 
залізничного перегону 
«Запоріжжя – Комиш 
Зоря – Волноваха»); 
2. Відновлення 
логістики 
пасажирського 
залізничного 
сполучення 

Рівень якості портової інфраструктури 
(будівництво двох підкранових доріжок 
під крани RTG); 
рівень якості залізничної 
інфраструктури (улаштування 
додаткової залізничної колії); 
щільність шляхів сполучення, середня 
відстань перевезення вантажів 
(поліпшення методів перевантаження 
вантажів із збільшенням обсягів на 650 
тис. т на рік); 
середня відстань перевезення 
пасажирів, коефіцієнт рухливості 
населення, інтенсивність перевезення 
пасажирів (за рахунок відновлення 
перевезень у дальньому і приміському 
сполученнях у повному обсязі) 

Не враховано у 
всіх зазначених 
областях: 
кількість 
потерпілих; 
рівень тіньової 
заробітної 
плати; 
транспорто-
ємність ВВП;  
питому вагу 
оплати праці у 
випуску; 
рівень 
оновлення 
основних 
засобів. 
 
Не враховано в 
окремих 
областях: 
рівень 
компетенції у 
сфері логістики; 
інтенсивність 
перевезення 
пасажирів; 
щільність 
шляхів 
сполучення; 
коефіцієнт 
рухливості 
населення; 
рівень якості 
портової 
інфраструктури; 

Запорізька:  
1. Реалізація стратегії 
розвитку КП 
«Міжнародний 
аеропорт Запоріжжя» з 
подальшим створенням 
на його базі 
мультимодального 
логістичного центру з 
перевезення та 
зберігання вантажів із 
будівництвом 
вантажного терміналу. 
2. Нарощування 
пропускної 
спроможності ДП 
«Бердянський МТП», 
ДП «Запорізький 
річковий порт» АСК 
«Укррічфлот» 

Рівень якості залізничної 
інфраструктури (використання під’їзної 
колії до складу паливно-мастильних 
матеріалів, розташованого в межах 
аеропорту, що уможливлює створення 
мультимодального логістичного 
центру); 
рівень якості портової інфраструктури; 
середня відстань перевезення вантажів 
(збільшення обсягів перевалки 
вантажів у портах і в подальшому при 
використанні мультимодального 
логістичного центру); 
рівень компетенції у сфері логістики, 
рівень ефективності митних процедур 
(при використанні в ланцюгах 
постачань мультимодального 
логістичного центру) 
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Закінчення табл. 3 
1 2 3 

Вінницька: 
розроблення Концепції 
міжнародного 
мультимодального 
транспортно-
логістичного порту 
«Жмеринка» 

Рівень якості залізничної інфраструктури 
(стратегічною перевагою м. Жмеринки, 
як залізничного вузла, є його місце в 
системі пан’європейських транспортних 
коридорів. Місто, зокрема, лежить на 
перетині залізничних коридорів. 
Основний потік вантажів морським 
шляхом проходить через морський порт 
і далі залізницею); 
рівень компетенції у сфері логістики, 
середня відстань перевезення вантажів, 
рівень ефективності митних процедур 
(при використанні в ланцюгах постачань 
мультимодального логістичного центру) 

рівень 
ефективності 
митних 
процедур; 
середню 
відстань 
перевезення 
вантажів 

Кіровоградська: 
розвиток потенціалу 
водно-річкового 
транспорту області, 
зокрема розбудова 
Світловодського 
річкового терміналу 

Рівень якості залізничної 
інфраструктури (колійний розвиток 
терміналу); 
середня відстань перевезення вантажів, 
рівень компетенції у сфері логістики;  
рівень якості портової інфраструктури 
(транспортування до 28 тис. т продукції 
через термінал до морських портів 
України, що зменшує логістичні 
витрати; формування великих партій для 
завантаження  суден класу Handysize  на 
рейді морських портів) 

Полтавська:  
модернізація 
інфраструктури 
річкового транспорту, 
зокрема ПрАТ 
«Кременчуцький 
річковий порт» 

Середня відстань перевезення вантажів, 
рівень компетенції у сфері логістики, 
рівень якості портової інфраструктури, 
рівень ефективності митних процедур 
(транспортування вантажів через 
річковий порт до морських портів 
України; можливість прийому суден 
змішаного типу «ріка-море»); 
рівень якості залізничної 
інфраструктури (модернізація колійного 
напрямку від Полтави до Кременчука як 
стратегічно важливого залізничного 
ходу для здійснення перевезень 
транзитних вантажів у напрямку «Схід – 
Одеські чорноморські порти» для 
подальшого їх транспортування морем) 
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сформувати сценарії можливого майбутнього розвитку національної 
економіки та, виходячи з цього, розробити пропозиції щодо підготовки 
до такого переходу. Оскільки однією із складових форсайтингу є метод 
SWOT-аналізу, визначено сильні та слабкі сторони в діяльності 
АТ «Укрзалізниця», а також можливості його розвитку та загрози. 

Стратегічне бачення майбутнього рівня сталого розвитку 
передбачає перш за все визначення, на якій відстані від бажаного його 
рівня перебувають соціальна, економічна й екологічна складові розвитку. 
Тобто доцільно визначити відправну точку для кожної складової сталого 
розвитку, від якої залежить стратегічне бачення такого розвитку, а потім 
обґрунтувати стратегічні орієнтири для досягнення його необхідного 
рівня.  

Саме порівняння динаміки інтегрального індексу сталого розвитку 
залізничного транспорту з інтегральними пороговими значеннями в різні 
часові інтервали надає можливість реалізувати етап цілепокладання. 
Тобто, на відміну від принципу класичного прогнозування «минуле 
визначає майбутнє», застосовується більш перспективний принцип: 
«майбутнє визначається траєкторією в майбутнє», з якого випливають 
такі стратегічні сценарії розвитку (див. рисунок 2 б): 

реалістичний – мінімальний приріст інтегрального індексу між 
нижнім оптимальним і нижнім пороговим значеннями;  

оптимістичний – досягнення інтегрального індексу до рівня 
нижнього оптимального значення; 

збалансований (повноцінний сталий розвиток) – приріст 
інтегрального індексу до рівня середнього оптимального значення. 

Отже, визначення стратегічних цілей зумовлює потребу у 
розв’язку задачі послідовної декомпозиції інтегрального індексу – 
необхідності синтезу значень спочатку на рівні окремих складових 
сталого розвитку, а потім – на рівні індикаторів кожної його складової 
для знаходження інтегрального індексу в заданих межах. Розв’язок такої 
задачі дозволяє з урахуванням чутливості складових або індикаторів, 
вагових коефіцієнтів впливу та адаптивних методів регулювання з теорії 
управління визначити необхідні величини складових сталого розвитку та 
їх індикаторів протягом періоду прогнозування в кожному році. 

Із застосуванням стандартної процедури стратегування «Strategy», 
розробленої в Інституті економіки промисловості НАН України мовою 
програмування С++, можна одержати стратегічні значення складових  
й індикаторів розвитку залізничного транспорту в кожному році,  
моніторинг яких дозволяє визначати ефективність управління сталим 
розвитком. 
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На основі відповідних формул обчислення індикаторів кожної 
складової сталого розвитку та формул нормування у зворотному порядку 
одержано стратегічні орієнтири ключових показників у натуральних 
одиницях вимірювання при реалістичному, оптимістичному та 
збалансованому сценаріях розвитку, які разом із стратегічними 
значеннями індикаторів є кінцевою метою регулювання сталого розвитку 
залізничного транспорту (таблиця 4).  

 
Таблиця 4 – Стратегічні значення найважливіших економічних 

макропоказників сталого розвитку залізничного 
транспорту  

Макропоказник Значення 
у 2018 р. 

Стратегічні значення  
за сценаріями  розвитку  

на кінець 2027 р.: 
реаліс-
тичним 

оптиміс-
тичним 

збалан- 
сованим 

1. Випуск залізничного транспорту, 
млрд грн 227,8 813,9 1023,7 1349,5 
2. ВДВ залізничного транспорту,  
млрд грн 104,3 406,9 563,1 809,7 
3. Темп приросту ВДВ, % (щорічно) 1,1 5,75 8,68 13,2 
4. Капітальні інвестиції, млрд грн 16,59 99,3 131,0 187,6 
5. Рівень інвестування, % випуску  7,28 12,2 12,79 13,9 
6. Транспортоємність ВВП, 
приведених ткм на 1 євро ВВП 1,942 1,912 1,836 0,325 
7. Рівень тінізації транспортних 
послуг, % до ВДВ 43,5 42,9 41,4 16,5 
8. Рівень якості залізничної 
інфраструктури, балів 49,06 51,3 53,94 77,5 
9. Рівень оновлення основних засобів, 
% 2,76 3,24 4,15 5,5 
10. Зайнятість населення в галузі 
залізничного транспорту, млн осіб 0,219 0,198 0,175 0,163 
11. Перевезення пасажирів, млн осіб 157,1 391,1 591,5 910,8 
12. Номінальна заробітна плата, 
грн/міс. 9850 42353 56924 80041 
13. Тіньова заробітна плата, грн/міс. 10746 34704 33356 30015 
14. Обсяг викидів діоксиду вуглецю, 
тис. т 308,2 222,2 138,8 121,4 
15. Обсяг кінцевого 
енергоспоживання, ГВт·год. 6860 5439 4412 4295 
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У зв’язку з відсутністю відкритих даних про ВДВ та випуск 

окремо за кожним видом транспорту виконано приблизний розрахунок 

цих показників, суть якого полягає у пропорційному визначенні частки 

конкретного виду транспорту у ВДВ сектору транспорту та зв’язку 

загалом, ураховуючи середньозважену суму вантажо- та пасажирообігу 

за звітний період. 
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де  gglp  − вантажообіг ЗТ, тис. ткм;  pplp  – пасажирообіг ЗТ, тис. 

пас. км;  pgpl)(  – приведена продукція ЗТ, приведених тис. ткм; 

ТР

gglp )(  – вантажообіг по транспорту загалом, тис. ткм; 
ТР

pplp )(  – 

пасажирообіг по транспорту загалом, тис. пас. км;  pg

ТРpl)(  – приведена 

продукція по транспорту загалом, приведених тис. ткм. 

Вищезазначене надає можливість розрахувати ще один 

найважливіший індикатор – рівень інвестування в розвиток залізничного 

транспорту та визначити необхідний обсяг капітальних інвестицій у 

галузь для різних сценаріїв розвитку (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Динаміка рівня інвестування в розвиток залізничного 

транспорту, % від випуску  
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Для оцінки ефективності стратегічних сценаріїв сталого розвитку 
запропоновано формалізований методичний підхід, у рамках якого 
використовується інтегральний критерій ефективності сталого розвитку 
як суми абсолютних відхилень інтегральних індексів складових від точки 
сталого розвитку – середини «гомеостатичного плато». Це дає змогу у 
процесі моніторингу визначати ефективність дій органів влади різного 
рівня щодо розвитку галузі залізничного транспорту. Причому 
найкращому значенню критерію ефективності відповідає «нуль», тобто 
відсутність відхилень від точок сталого розвитку за кожною складовою. 

Отже, підтримання економічного зростання, сприяння соціальному 
розвитку та прагнення до екологічної стійкості є тими трьома 
складовими, за якими необхідно здійснювати кроки для досягнення 
сталого розвитку як країни загалом, так і галузі залізничного транспорту 
зокрема. 

У контексті стратегічного планування сталого розвитку 
залізничного транспорту з позицій економічної безпеки особливого 
значення набуває його інституційне забезпечення. Наведено основні 
напрями, відповідно до яких передбачено поступове наближення 
законодавства України до законодавства ЄС у галузі залізничного 
транспорту (доступ до ринку та інфраструктури, технічні умови і техніка 
безпеки, інтероперабельність, комбіновані перевезення); розглянуто 
важливі заходи щодо реалізації політики європейської інтеграції в галузі 
залізничного транспорту. 

Запропоновано безпосередньо пов’язувати критичні загрози, 
інституційні заходи та визначені сценарії розвитку, тобто застосовувати 
системний підхід до забезпечення реалізації сценаріїв розвитку 
залізничного транспорту. Розроблено інституційні заходи за кожною 
бізнес-вертикаллю АТ «Укрзалізниця», спрямовані на подолання 
(нейтралізацію) виявлених загроз та, як наслідок, досягнення 
стратегічних значень головних економічних макропоказників для 
визначених сценаріїв розвитку залізничного транспорту:   

реалістичний сценарій – 14 заходів; 
оптимістичний сценарій – 27 заходів; 
збалансований сценарій – 37 заходів. 
Найважливіші інституційні заходи для збалансованого сценарію 

сталого розвитку залізничного транспорту наведено в таблиці 5. 
Отже, наразі існують певні передумови для досягнення успіху на 

шляху до внутрішніх перетворень у галузі залізничного транспорту, які 
стануть одним із чинників для забезпечення повноцінного сталого 
розвитку виробничої інфраструктури національної економіки. 
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Таблиця 5 – Інституційні заходи, спрямовані на досягнення стратегічних 

значень головних (економічних) макропоказників для 
збалансованого сценарію розвитку залізничного транспорту 

Інституційні заходи в розрізі бізнес-вертикалей  
АТ «Укрзалізниця» Макропоказники 

Стратегічні 
значення 

2018 р. 2027 р. 
1 2 3 4 

І За вертикаллю «Пасажирські перевезення» 
– загалом 6 заходів, із них:  
1.1 Підвищення тарифів на перевезення 
пасажирів у приміському сполученні. 
1.2 Компенсація збитків місцевими органами 
влади за перевезення громадян пільгових 
категорій у приміському сполученні. 
ІІ За вертикаллю «Виробництво та сервіс» – 
загалом 18 заходів, із них:  
2.1 Зниження витрат дизельного палива за 
рахунок упровадження ліміту його видачі 
залежно від обсягів роботи тепловозів за 
кожним маневровим районом станцій, що 
обслуговується. 
2.2 Збільшення кількості повернень 
електроенергії в контактну мережу при 
використанні рекуперативного гальмування 
локомотивом. 
2.3 Збільшення ресурсу експлуатації гребнів 
колісних пар локомотивів за рахунок 
проведення їх плазмового зміцнення. 
2.4 Продовження терміну експлуатації 6,5 тис. 
одиниць литих деталей візків вантажних вагонів 
до 45 років. 
2.5 Надання послуг з ремонту 1200 вагонів 
підприємств, не підпорядкованих АТ 
«Укрзалізниця». 
ІІІ За вертикаллю «Вантажні перевезення і 
логістика» – загалом 7 заходів, із них: 
3.1 Зближення тарифних класів. Передбачається 
перенесення переважної більшості вантажів  
тарифного класу 1 до тарифного класу 2 та 
приведення до рівня собівартості тарифів на 
перевезення низьковартісної позакласної групи 
вантажів. 
3.2 Уніфікація тарифів на перевезення порожніх 
вагонів. 
 

1. Випуск заліз-
ничного 
транспорту, млрд 
грн 227,8 1349,5 
2. ВДВ залізнич-
ного транспорту, 
млрд грн  104,3 809,7 
3. Темп приросту 
ВДВ, % (щорічно) 1,1 13,2 
4. Капітальні 
інвестиції, млрд 
грн 16,59 187,6 
5. Рівень інвесту-
вання, % випуску  7,28 13,9 
6. Транспортоєм-
ність ВВП, 
приведених  
ткм на 1 євро 
ВВП 1,942 0,325 
7. Рівень тінізації 
транспортних 
послуг, % до ВДВ 43,5 16,5 
8. Рівень якості 
залізничної 
інфраструктури, 
балів 49,06 77,5 
9. Рівень онов-
лення основних 
засобів, % 2,76 5,5 
10. Зайнятість 
населення в галузі 
залізничного 
транспорту, млн 
осіб 0,219 0,163 
11. Перевезення 
пасажирів, млн  
осіб 157,1 910,8 
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Закінчення табл. 5 
1 2 3 4 

3.3 Збільшення доходів за рахунок 
використання лотових продажів на 
Prozorro.Продажі. 
ІV За вертикаллю «Інфраструктура» – 
загалом 3 заходи, з них: 
4.1 Оптимізація витрат на залізничну 
інфраструктуру за рахунок зменшення витрат 
на обслуговування 4 637 км колій у зв’язку з 
припиненням руху. 
V Інше – загалом 3 заходи, з них: 
5.1 Зменшення непропорційно великих сум, 
передбачених для виплати одноразових 
заохочень за виконання важливих завдань 

12. Номінальна 
заробітна плата, 
грн/міс. 9850 80041 
13. Тіньова 
заробітна плата, 
грн/міс. 10746 30015 
14. Обсяг викидів 
діоксиду вуглецю, 
тис. т 308,2 121,4 
15. Обсяг 
кінцевого енерго-
споживання, 
ГВт·год. 6860 4295 

 
ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне обґрунтування 
концептуальних засад ідентифікації поточного стану сталого розвитку, 
розроблено теоретико-методичні та науково-практичні підходи до 
стратегування сталого розвитку виробничої інфраструктури національної 
економіки, а також рекомендації щодо інституційного забезпечення 
досягнення пріоритетних орієнтирів при реалізації стратегій розвитку з 
позицій безпеки на середньо- та довгострокову перспективу на прикладі 
галузі залізничного транспорту. 

1. Залізничний транспорт як одна з ключових інфраструктурних 
галузей національної економіки має відігравати важливу роль при 
переході України на траєкторію сталого розвитку в умовах упровадження 
ринкового регулювання соціо-еколого-економічних процесів. Результати 
аналізу складових розвитку залізничного транспорту свідчать про 
небезпечний стан галузі, а саме: низький рівень оновлення основних 
засобів, високий рівень зносу рухомого складу, низьку швидкість 
доставки вантажів, технологічну відсталість її інфраструктури тощо. У 
той же час спостерігається високий рівень транспортоємності ВВП і 
тінізації транспортних послуг, забруднення атмосферного повітря, а 
також вплив інших чинників, що створюють загрози безпеці країни в 
економічному, соціальному й екологічному аспектах.  

2. У традиційному розумінні сталий розвиток розглядається як 
сукупність економічної, соціальної та екологічної складових. У 
результаті дослідження суті цієї категорії стосовно розвитку залізничного 
транспорту як провідної складової виробничої інфраструктури 
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національної економіки встановлено, що економічну складову сталого 
розвитку в даному випадку необхідно деталізувати з виокремленням у її 
структурі виробничої, логістичної та технологічної безпеки. Це дозволяє 
визначити взаємозв’язок структурних елементів сталого розвитку з 
безпекою функціонування залізничного транспорту. Запропоновано 
23 індикатори сталого розвитку залізничного транспорту, які враховують 
5 із 17 Національних цілей сталого розвитку країни та пов’язані з рівнями 
зазначених видів економічної безпеки. Відмітною особливістю є 
наявність тіньових індикаторів (рівень тінізації транспортних послуг, 
рівень тіньової заробітної плати), без яких оцінка стану сталого розвитку 
у вимірі економічної безпеки не відповідатиме реальності. 

3. На основі сучасної парадигми сталого розвитку, у якій на 
першому плані перебуває зміна відносин людини і природи задля 
розширення можливостей економічного зростання при одночасному 
збереженні й відновленні довкілля, встановлено необхідність 
удосконалення концепції сталого розвитку для модернізації залізничного 
транспорту таким чином, щоб вона базувалася на загальному системному 
уявленні про шляхи переходу від поточного стану об’єкта управління до 
бажаного та методологічних основах вирішення багатоаспектних завдань 
покрокового наближення до траєкторії сталого розвитку. Запропоновано 
до етапів стратегування, які пов’язані з  ідентифікацією, визначенням 
дисбалансів і загроз, додати етапи визначення структури й індикаторів 
сталого розвитку, розробки необхідних інституційних заходів. Таке 
бачення створює цілісну концептуальну базу модернізації залізничного 
транспорту в безпековому вимірі для обґрунтування загальних напрямів і 
конкретних заходів щодо вирішення багатоаспектних завдань сталого 
розвитку. 

4. За результатами узагальнення науково-методичних підходів до 
оцінки рівня сталого розвитку різних об’єктів та їх угрупувань, зокрема 
галузі залізничного транспорту, виявлено, що існуючі методи 
ідентифікації рівня сталого розвитку не враховують науково обґрунтовані 
вагові коефіцієнти оціночних індикаторів за їх складовими; відсутнє 
порівняння цих індикаторів із пороговими значеннями, яке дозволило б 
визначити реальний стан безпеки; стратегічні орієнтири відсутні або для 
їх визначення застосовуються методи прогнозування, засновані на 
трендах, які сформувалися в минулому. Доведено необхідність 
застосування сучасної методології ідентифікації та стратегування, що 
базується на методах нормування, науковому обґрунтуванні векторів 
порогових значень індикаторів, динамічних вагових коефіцієнтів і 
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визначенні стратегічних пріоритетів шляхом синтезу необхідних значень 
складових та індикаторів сталого розвитку. 

5. Формалізація визначення меж безпечного існування виключає 
суб’єктивізм оцінки стану сталого розвитку та наближає до стратегічного 
бачення майбутнього розвитку. Обґрунтовано структурні елементи, 
індикатори та порогові значення складових сталого розвитку 
залізничного транспорту для подальшого порівняння інтегральних 
індексів з інтегральними пороговими значеннями з метою наукового 
обґрунтування градацій зон безпеки/небезпеки та стратегічних цілей. 
Система індикаторів, у рамках якої розглядаються виробнича, логістична, 
технологічна, соціальна й екологічна складові з позицій безпеки, 
дозволяє більш детально прив’язати заходи стратегії сталого розвитку до 
забезпечення безпечного функціонування залізничного транспорту. Для 
кожного із запропонованих індикаторів визначено вектор порогових 
значень з урахуванням аналогічних індикаторів розвинутих країн ЄС за 
2004-2018 рр. Порогові значення обґрунтовано відповідно до положень 
прикладної теорії систем, яка визначає оптимальний діапазон 
функціонування системи як «гомеостатичне плато». У результаті 
застосування методу «t-критерію» шляхом побудови функцій щільності 
ймовірності та розрахунку статистичних характеристик розподілу з 
використанням таблиць Стьюдента визначено вектори порогових 
значень. З урахуванням мінливості чинників розвитку вектори порогових 
значень є непостійними в часі та мають переглядатися кожні 3-5 років 
залежно від темпів зміни рівня сталого розвитку залізничного транспорту 
в країнах-членах ЄС. 

6. На основі обраної методології ідентифікації встановлено 
динаміку інтегральних індексів сталого розвитку залізничного 
транспорту та їх відхилення (диспропорції розвитку) від середнього 
значення «гомеостатичного плато» (критерій сталого розвитку), що 
забезпечує обґрунтовані напрями структурної  перебудови стратегічних 
пріоритетів для переходу на траєкторію сталого розвитку. Відхилення 
інтегральних індексів дозволяє визначити перелік і важливість загроз (за 
віддаленістю від точки сталого розвитку), а розрахунок коефіцієнтів 
еластичності – вагомість їхнього впливу на рівень сталого розвитку. 
Порівняння в одному масштабі інтегральних індексів сталого розвитку з 
інтегральними пороговими значеннями надає запропонованій концепції 
ще однієї важливої переваги – можливості цілепокладання для різних 
сценаріїв сталого розвитку: реалістичного, оптимістичного та 
збалансованого. Згідно з виконаними розрахунками при застосуванні 
інерційних сценаріїв розвитку залізничного транспорту в умовах діючої 
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техніко-технологічної структури економіки відбувається збереження 
існуючих диспропорцій. Таку диспропорцію можливо усунути за 
допомогою реалізації збалансованого сценарію розвитку в безпековому 
вимірі (рівновіддаленість інтегральних індексів від їх середніх 
оптимальних значень), який має безперечні переваги, що означатиме 
повноцінну структурну перебудову залізничного транспорту України на 
засадах сталого розвитку. 

7. Розроблено формалізований методичний підхід, згідно з яким 
розраховано інтегральний індекс ефективності сталого розвитку 
залізничного транспорту як суму абсолютних відхилень інтегральних 
індексів складових від точки сталого розвитку (середнього значення 
«гомеостатичного плато»), що дозволяє здійснити подальший моніторинг 
та визначити ефективність рішень і дій органів влади різного рівня щодо 
розвитку галузі залізничного транспорту. У зв’язку з відсутністю 
відкритих даних про ВДВ та випуск продукції окремо за кожним видом 
транспорту виконано приблизний розрахунок цих показників, суть якого 
полягає у пропорційному визначенні частки конкретного виду 
транспорту у ВДВ сектору «Транспорт і зв’язок» загалом з урахуванням 
середньозваженої суми вантажо- та пасажирообігу за звітний період. Це 
надає можливість розрахувати ще один найважливіший індикатор – 
рівень інвестування в розвиток залізничного транспорту та визначити 
необхідний обсяг капітальних інвестицій у галузь для різних сценаріїв 
розвитку. 

8. Із використанням прикладної теорії систем, теорії управління, 
економічної кібернетики, методології ідентифікації та стратегування, 
методів форсайтингу, SWOT-аналізу (як однієї із складових форсайтингу) 
наведено сильні та слабкі сторони, можливості та загрози в діяльності 
АТ «Укрзалізниця». Для розрахунку стратегічних значень складових та 
індикаторів застосовано метод адаптивного регулювання з теорії 
управління, що дало змогу науково обґрунтувати бажані значення 
індикаторів і макропоказників за принципом «майбутнє визначається 
траєкторією в майбутнє». На основі цього розроблено стратегічні 
сценарії сталого розвитку залізничного транспорту на середньострокову 
перспективу до 2027 р.: реалістичний (досягнення середнього значення 
між нижнім пороговим та нижнім оптимальним) – ВДВ галузі 
залізничного транспорту становить 406,9 млрд грн, щорічний темп 
приросту − 5,75%, рівень інвестування до випуску − 12,2%, обсяг 
інвестицій у галузь – 99,3 млрд грн; оптимістичний (досягнення 
нижнього оптимального значення) – ВДВ становить 563,1 млрд грн, 
щорічний темп приросту − 8,68%, рівень інвестування до випуску − 
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12,79%, обсяг інвестицій − 131,0 млрд грн; збалансований (досягнення 
середнього оптимального значення) – ВДВ становить 809,7 млрд грн, 
щорічний темп приросту − 13,2%, рівень інвестування до випуску − 
13,9%, обсяг інвестицій − 187,6 млрд грн. 

Визначені щорічні індикатори та макроекономічні показники 
сталого розвитку залізничного транспорту в натуральних одиницях 
виміру, розраховані для  реалістичного, оптимістичного та 
збалансованого сценаріїв розвитку, є стратегічними орієнтирами для 
регулювання сталого розвитку залізничного транспорту. 

9. Розроблено методичний підхід до системного інституційного 
забезпечення стратегічних сценаріїв сталого розвитку, який 
безпосередньо пов’язує критичні загрози, інституційні заходи та 
стратегічні сценарії розвитку, що уможливлює обґрунтування системи 
необхідних інституційних перетворень і конкретних заходів для усунення 
або пом’якшення впливу загроз на реалізацію визначених сценаріїв 
розвитку. Для кожного стратегічного сценарію сформовано відповідний 
перелік інституційних заходів у розрізі всіх бізнес-вертикалей (напрямів 
діяльності) АТ «Укрзалізниця», які орієнтовані на досягнення 
стратегічних значень головних (економічних) макропоказників розвитку 
залізничного транспорту: для реалістичного − 14 заходів, для 
оптимістичного – 27, для збалансованого − 37 заходів. Реалізація 
запропонованих напрямів внутрішніх інституційних перетворень у галузі 
та її модернізація є ключовими чинниками при досягненні 
збалансованого сталого розвитку залізничного транспорту як складової 
виробничої інфраструктури економіки країни. 
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сталого розвитку виробничої інфраструктури національної економіки в 
безпековому вимірі на середньо- та довгострокову перспективу (на 
прикладі залізничного транспорту), а також формуванню рекомендацій 
щодо інституційного забезпечення досягнення пріоритетних орієнтирів 
при реалізації цих стратегій. До концепції сталого розвитку додано етапи 
визначення її структури (з деталізацією економічної складової на 
виробничу, логістичну, технологічну безпеку), індикаторів (у тому числі 
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тіньових) та розробки інституційних заходів. Для інтегрального 
оцінювання застосовано методологію ідентифікації з визначенням 
порогових значень і динамічних вагових коефіцієнтів. У рамках 
стратегування використано метод адаптивного регулювання. 
Запропоновано системне забезпечення стратегічних сценаріїв сталого 
розвитку у взаємозв’язку з критичними загрозами та інституційними 
заходами. 

Ключові слова: залізничний транспорт, сталий розвиток, 
стратегічні орієнтири, інтегральний індекс, індикатори, регулювання, 
моделювання, інституційні заходи.  

 
АННОТАЦИЯ 

Шевченко А.И. Стратегирование устойчивого развития 
производственной инфраструктуры национальной экономики с 
позиций безопасности (на примере железнодорожного транспорта). – 
Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.03 − экономика и 
управление национальным хозяйством. − Институт экономики 
промышленности НАН Украины, Киев, 2020. 

Диссертация посвящена развитию концептуальных основ, научно-
практических подходов к определению ориентиров для разработки 
стратегий устойчивого развития производственной инфраструктуры 
национальной экономики с позиций безопасности на средне- и 
долгосрочную перспективу (на примере железнодорожного транспорта), 
а также формированию рекомендаций по институциональному 
обеспечению достижения приоритетных ориентиров при реализации этих 
стратегий. К концепции устойчивого развития добавлены этапы 
определения ее структуры (с детализацией экономической составляющей 
на производственную, логистическую, технологическую безопасность), 
индикаторов (в том числе теневых) и разработки институциональных 
мероприятий. Для интегральной оценки применена методология 
идентификации с определением пороговых значений и динамических 
весовых коэффициентов. В рамках стратегирования использован метод 
адаптивного регулирования. Предложено системное обеспечение 
стратегических сценариев устойчивого развития во взаимосвязи с 
критическими угрозами и институциональными мероприятиями. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, устойчивое 
развитие, стратегические ориентиры, интегральный индекс, индикаторы, 
регулирование, моделирование, институциональные мероприятия.  
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SUMMARY 
Shevсhenko A.І. Strategies for the sustainable development of the 

industrial infrastructure of the national economy from the point of view of 
security (on the example of railway transport). – Qualifying scientific 
paper as manuscript.  

Thesis for the scientific degree of Candidate of Economicsc in specialty 
08.00.03 – Economics and Governing of the National Economy. – Institute of 
Industrial economics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 
2020. 

The dissertation is devoted to the definition of strategic guidelines for 
sustainable development of the production infrastructure of the national 
economy from the standpoint of security in the medium and long term (on the 
example of railway transport). 

The paper proposes the concept of sustainable development of railway 
transport in the safety dimension with additional inclusion in its constituent 
stages of forming the relationship of structural elements of sustainable 
development with the safety of railway transport of Ukraine, as well as the 
development of appropriate institutional measures for development of the 
industry. tasks of transition to the trajectory of sustainable development. 

The classification of structural elements and indicators of sustainable 
development of railway transport is carried out, the peculiarity of which 
allowed the indicators of industrial, logistical and technological safety to the 
economic component; to social - indicators of employment, mobility of the 
population, wages in production; to the environmental - indicators of 
electrification, levels of carbon dioxide emissions and final energy 
consumption, as well as additionally take into account the following aspects of 
shadow economic activity, namely: the level of shadowing of transport 
services and the level of shadow wages in the industry. 

During the study, the level of sustainable development of production 
infrastructure was assessed by simultaneous rationing of indicators and their 
threshold values by a single rationing coefficient and their subsequent 
integrated convolution, which made it possible to compare the dynamics of 
integrated indices with integrated thresholds, to identify scientifically sound 
hail. safety / danger zones and define strategic goals. 

The application of an integrated multifactor model for identifying the 
level of sustainable development made it possible to identify the state of 
sustainable development of railway transport and justify the target strategic 
guidelines for the restructuring of the industry. The paper proposes to improve 
the scientific and methodological approach to substantiation of strategic 
scenarios of structural adjustment of sustainable development of railway 
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transport in terms of introducing the goal-setting stage, namely: the peculiarity 
of setting strategic goals for the medium and long term as a continuation of the 
integrated index which made it possible to determine the realistic dynamics of 
structural adjustment of the industry. 

During the study, the effectiveness of strategic scenarios of sustainable 
development was assessed using an integrated criterion, which allowed the 
monitoring to determine the effectiveness of the executive authorities in the 
country in terms of railway transport development. The application of the 
methodological approach to the system support of strategic scenarios of 
sustainable development made it possible to directly link critical threats, 
institutional measures and strategic scenarios of railway transport 
development, as well as to comprehensively take into account the 
consequences of institutional measures by mitigating threats to the 
implementation of certain certain railway development scenarios. 

Keywords: railway transport, sustainable development, strategic 
guidelines, integrated index, indicators, regulation, modeling, institutional 
measures. 
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